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CABREÚVA 
 

OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 
 

CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador:  

• Pólo de Cabreúva – Rua Luis Nunes, 6 - Jacaré - em andamento 3 cursos (violão, 
cavaco e percussão/bateria), para 83 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 197 
mil de Ago/2006 a Nov/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
21/08/2006.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 113.880 litros de leite, no período de Jan/2011 a Fev/2012 – Custo: R$ 
160 mil, beneficiando 584 famílias carentes, no último mês do período.  

• Programa Renda Cidadã – foram atendidas 181 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
171 mil, repassados entre Jan/11 e Dez/11 e estão sendo atendidos mais 181 bolsistas 
em 2012 – Custo: R$ 174 mil, já repassados R$ 58 mil de Jan a Abr/12.  

• Projeto Ação Jovem – foram atendidos 148 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 134 
mil e estão sendo atendidos mais 148 bolsistas em 2012 – Custo: R$ 142 mil, já 
repassados R$ 47 mil de Jan a Abr/12.  

• celebrado 1 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para o atendimento a 464 
crianças e adolescentes – Custo: R$ 34 mil.  

 

Repasse de recursos: R$ 248 mil  

• APAE - R$ 198 mil repassados em Dez/2010, para construção da sede. Obra 
concluída em 21/07/2011.  
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• Lar Cristão de Assistência à Menores - Custo R$ 50 mil para aquisição de 
equipamentos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 174 mil  

• EE Cap. Vitorio Togni - Estrada Bairro do Jacaré, 236 – Jacaré. Custo R$ 174 mil. A 
obra está com 93% executados e tem término previsto para 30/04/12.  

 

Reforma de escola concluída: 3 – R$ 150 mil  

• EE Lucidio Motta Navarro - Av Marciano Xavier de Oliveira, 107 – Centro. Custo: R$ 
61 mil. Obra concluída em 30/06/2011.  

 

• EE Eugenia Ferrarezi Nunes - rua Esmeralda, 60 - distrito Jacaré - Custo R$ 27 mil. 
Obra concluída em 15/12/2011.  

 

• EE Ana Mesquita Laurini - rua Renato NiderauerZanchi, s/n - Bonfim - Custo R$ 62 
mil. Obra concluída em 06/03/2012.  

 

Programa Escola da Família:  

• de Mar/2011 a Dez/2011 foram gastos R$ 132 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 3 escolas do município.  

 

Repasses para APM:  

• De Jan/2011 até 31/03/2012, os repasses de verba, alimentos utensílios e 
equipamentos para a alimentação escolar para municípios e APM, totalizaram R$ 99 
mil.  

 

Kits de materiais escolares:  
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• De Jan/2011 até 31/03/2012, foram distribuídos kits de materiais escolares para 
11.136 alunos do município no valor de R$ 154 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO  

• Em 11/09/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº - Custo: R$ 180 mil do Estado e 
R$ 20 mil da Prefeitura, para atender o crédito produtivo popular. Vigência até 
09/09/2012.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

PROGRAMA - PRO VICINAL IV:  

• recuperados 7,10 km da Estrada João Zachi, ligação Distrito do Bonfim a Rodovia 
Vereador José de Moraes – Custo: R$ 3.461 mil. A obra foi concluída em Set/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.042 mil  

• Execução de 1.274,43 m² de pavimentação asfáltica e 384,45 m de guias/ sarjeta 
extrusadas e sistema de drenagem, os serviços serão executados na Rua Austrália 
entre as Ruas Canada e França, no loteamento Villarejo Sopé da Serra. Custo R$ 100 
mil, repassados em Fev/2012. Previsão de término em 22/12/2012. A obra está em 
licitação.  

• execução de 2.030,00m² de pavimentação asfáltica e sistema de drenagem, na VIA 
DOS IPÊS, no trecho entre a Via das Paineiras e a Estrada do Quito Gordo, Bairro do 
Pinhal. Custo R$ 150 mil, repassados em Jan/2012. A obra está em licitação.  

 

• 4.673,54 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e sistema de captação de 
águas pluviais em vias do município – Custo: R$ 200 mil. Obra concluída em 
28/07/2011.  
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• 1.038,45 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nos bairros Vilarejo, Sopé da 
Serra e Distrito – Custo: R$ 42 mil, repassados em Fev/2009. Obra concluída em 
22/02/2011.  

 

• 5.380,73 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e drenagem no Bairro Vilarejo 
Sopé da Serra - Custo: R$ 250 mil repassados em Dez/2010. Obra em licitação.  

 

• 13.715,95 m² de pavimentação asfáltica em diversas ruas no bairro Sopé da Serra – 
Custo: R$ 300 mil. Obra concluída em 02/05/2011.  

 

SANEAMENTO E REC. HÍDRICOS:  

FEHIDRO: R$ 369 mil  

• contrato com a Prefeitura, para projeto de implantação do sistema de informações 
ambientais – Custo: R$ 202 mil. Está com 9,11% executados e previsão de término em 
30/11/2012.  

 

• contrato com Associação Japi, para ÁGUA É VIDA, LIXO É DINHEIRO - educação 
ambiental para a separação do lixo domestico na APA Cabreúva. Custo: R$ 98 mil. 
Está com 40% executados e previsão de término em 28/10/2012.  

 

• contrato com Associação Japi, para educação ambiental - RECONHECENDO O 
RIBEIRÃO CABREÚVA. Custo: R$ 69 mil. Está com 0% executados e previsão de 
término em 28/06/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasses:  

• Prefeitura - Custo R$ 100 mil, repassados em Jun/2010 para aquisição de 
equipamentos (Aparelho de RX modelo compacto PLUS 500 L, Desfibrilador Life 400 
futura, monitor multiparâmetrooreum, oxímetro de pulso portátil nonin).  
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• Santa Casa de Misericórdia – Custo R$ 20 mil, repassados em Ago/2011 para custeio 
do material de consumo.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

Polícia Militar  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar (2011) – Custo: R$ 81 mil.  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar (2012) – Custo: R$ 167 mil.  
 

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DAS COLINAS:: OBRAS EM ANDAMENTO 4  

 

 

• Recapeamento - km 64+600 ao km 103+000/ km 108+900 ao km 158+650 Pista Leste 
e Pista Oeste - 3ª Intervenção na SP-300 - Custo: R$ 18 mil. A obra está com 2,20% 
executados e tem término previsto em 02/03/2016.  
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 408.800 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
514 mil, beneficiando 584 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 59 mil.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 8,00 km das estradas CAB-325 e CAB-320 – Bacia Hidrográfica 
Piracicaba / Capivari / Jundiaí - 2ª Fase – Custo: R$ 678 mil. Obra concluída em 
27/10/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 9 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 591 
crianças e adolescentes, 590 famílias – Custo: R$ 180 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil, 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil, 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil; 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 79 mil, 150 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 93 mil, 150 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 108 
mil; 150 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 123 mil.  

 

Repasse de recursos: R$ 85 mil  

• APAE - R$ 30 mil repassados em Fev/2008, para aquisição de equipamentos.  
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• Lar Cristão de Assistência à Menores - R$ 25 mil repassados em Jan/2008, para 
aquisição de equipamentos.  

 

• APAE - R$ 30 mil repassados em Ago/2008, para aquisição de veículo.  
 

• APAE - R$ 30 mil repassados em Ago/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

 

Convênios SEP: R$ 700 mil  

• aquisição de pá carregadeira – Custo: R$ 250 mil, repassados em 09/2009.  
 

• 8.145,42 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 180 
mil, repassados em Nov/2009. Obra concluída em 23/09/2010;  

 

• cobertura de quadra poliesportiva na EMEFI Jaira Batista – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Fev/2007. Obra concluída em 29/04/2008.  

 

• 2.667,72 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 70 mil, já repassados em Mar/2007 e Mar/2009. A obra foi concluída em 
10/03/2008.  

 

• 919,83 m de galerias de águas pluviais em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Mar/2007 e Jan/2009. Obras concluídas em 20/09/2007.  

 

• 3.495,97 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias públicas do município 
– Custo: R$ 100 mil, repassados em Nov/2006 e Nov/2007. Obra concluída em 
19/12/2007.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 1.217 mil  

Reformas de escolas concluídas: 17 – R$ 842 mil  

Coberturas de Quadras de Esportes em escolas concluídas: 2 – R$ 375 mil  

• EE Capitão Vitorio Togni - Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 23/03/2007.  
 

• EE Prefeito Antônio Odilon Franceschini – Custo: R$ 227 mil. Obra concluída em 
30/01/2009.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 581 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 4 escolas do município.  

 

Transporte escolar: 2 

• Em 12/12/2009 e 15/03/2010 foram entregues 2microônibus para o transporte escolar 
– Custo: R$ 291 mil.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obra concluída: R$ 6.375 mil  

• construção da estação de tratamento de esgotos Jacaré – Custo: R$ 4.958 mil. Obra 
concluída em 30/09/2009.  

 

• execução de base de filtros da ETE Jacaré – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 
19/03/2009.  
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• contratação de serviços para a instalação de conjunto de tanques para preparação de 
polímeros na ETE Jacaré – Custo: R$ 21 mil. Obra concluída 22/01/2009.  

 

• serviços de otimização operacional e controle de pressão de rede de distribuição de 
água - Custo: R$ 144 mil. Obra concluída em 29/12/2007.  

 

• execução das obras do sistema de abastecimento de água (reservação) no bairro 
Jacaré – Custo: R$ 1.225 mil. Obra concluída em 30/12/2010.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2007 – 2010) - custeio:  

• Santa Casa – R$ 169 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares - obras e equipamentos:  

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Nov/2007, para reforma da Unidade Básica de 
Saúde.  

 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  
 

• Prefeitura – R$ 40 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos.  
 

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  
 

Programa Dose Certa:  

• Em Jan/2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 807 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia:  
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• Prefeitura - R$ 65 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 6 viaturas: 3 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 201 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

PROGRAMA - PRO VICINAL III:  

• recuperação de 1,50 km da Av. Major Antonio da Silveira Camargo, ligação Estrada 
Parque à Cabreúva – Custo: R$ 1.096 mil. Obra concluída em 16/10/2010 (CJM).  

 

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DAS COLINAS: OBRA CONCLUÍDA:  

1. implantação de vias marginais no km 81,2 da SP-300 – Nakayone/Flamboyant - Custo: R$ 
2.536 mil. A obra foi concluída em 03/12/2007.  

 

2. Implantação de Posto de Polícia Militar no km 78 da SP-300 – Nakayone/Flamboyant - 
Custo: R$ 192 mil. A obra foi concluída em 02/04/2007.  

 

3. construção de bases de balança móveis da SP-300 no km 86,50 – Pista Leste - Custo: R$ 
4.495 mil. A obra foi concluída em 02/06/2007.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 54.874.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 

 
Distribuição de Leite: 

 
• distribuídos 779.242 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 614 mil 

beneficiando 584 famílias carentes, no último mês do período. 
 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 6 km da estrada rural do Pé do Morro / Guaxinduva –  Custo: R$ 78 mil. 
A obra foi concluída em 08/01/2001. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 
 

• implantadas 7 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 74 metros 
lineares – Custo: R$ 422 mil: 

 
1. sobre o Ribeirão Piraí na  estrada do Cajita – bairro Jacaré – vão de 12 metros 

lineares. Obra concluída em 19/05/2004; 
 

2. sobre o Córrego Piraí – trecho 2 na estrada Kajita – Bairro Jacaré – vão de 12 metros 
lineares. Obra concluída em 19/05/2004; 

 
3. sobre o Ribeirão Piraí na estrada da Concórdia – bairro Pinhal – vão de 12 metros 

lineares. Obra concluída em 07/12/2002; 
 

4. sobre o Córrego Água Comprida  na estrada Piraí – bairro Centro – vão de 8 metros 
lineares. Obra concluída em 10/10/2002; 

 
5. sobre o Córrego Cruzeirinho na estrada Laranja Azeda – bairro Bananal – vão de 8 

metros lineares. Obra concluída em 20/06/2002; 
 

6. sobre o Ribeirão Piraí na estrada do Vadico – bairro Cururu – vão de 8 metros 
lineares. Obra concluída em 20/06/2002; 
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7. sobre o Ribeirão Piraí na estrada Guaxinduva – vão de 6 metros lineares. Obra 
concluída em 18/07/2000. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 
 

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 300 
crianças e adolescentes e  557 famílias – Custo: R$ 389 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005 e R$ 36 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 66 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 110 famílias em 
2006 – R$ 79 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês 
para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 
100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações 
sócioeducativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 
 

• 7.560 m² de pavimentação asfáltica na avenida Pascoal Santi no Loteamento Villarejo 
Sopé da Serra – Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2002 e Fev/2003. A obra foi 
concluída em 28/07/2003; 

 
• aquisição de 1 caminhão pipa – Custo: R$ 50 mil, repassados em Mai/2002; 
 
• 8.047,02 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Jardim Pedroso, situado no 

complexo Dr. Tancredo Neves – Custo: R$ 140 mil, repassados em Jul e Dez/2000. A 
obra foi concluída em 25/12/2000; 
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• 5.900 m² de pavimentação asfáltica – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul e 

Dez/2000. A obra foi concluída em 25/12/2000; 
 
• 18.186 m² de pavimentação em vias do Parque Santo Antônio no Distrito do Jacaré – 

Custo: R$ 120 mil, repassados em Mar/2000. A obra foi concluída em 06/09/1999; 
 
• 524,00 m² de construção do sistema de recreio – Custo: R$ 50 mil, repassados em 

Mar/1999. A obra foi concluída em 30/06/1999. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 2.725 mil 
 
Escolas construídas:5 (4.095 novas vagas) – R$ 2.037 mil 
 

• EMEIF Vereador Oscar Barbosa Neto – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 280 
mil. Obra concluída em 12/05/2004; 

 
• EE Prefeito Antônio Odilon Franceschini – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 

590 mil. Obra concluída em 16/04/2004; 
 
• EE Eugênia Ferrarezi Nunes – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 525 mil. 

Obra concluída em 29/08/2001; 
 

• EMEIF Zaira SpinaFederzoni – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 187 mil. Obra 
concluída em 30/06/1999; 

 
• EMEF Vilarejo Sopé da Serra - 6 salas (630 novas vagas) - Custo:R$ 455 mil. Obra 

concluída em 31/08/1995. 
 
Reformas em Escolas: 13 – R$ 601 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 2 – R$ 87 mil 
 

• EE Ana Mesquita Laurini - Custo: R$ 47 mil. Obra concluída em 31/03/2003; 
 
• EE Lucidio Motta Navarro – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 20/07/2001. 
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Programa Escola da Família:  
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 601 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 22/08/2002, foi implantado o Banco do Povo Paulista na ruaMarechal Deodoro da 
Fonseca, s/nº - Custo: R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
HABITAÇÃO: 
CDHU: 2 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 61 mil. 
 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 6.009 m² de pavimentação asfáltica no Bairro Bananal – Custo: R$ 119 mil, 
repassados em Nov/21002 e Fev/2003. Obra concluída em 27/07/2003; 

 
• 4.680 m² de pavimentação asfáltica no Bairro Novo Bonfim – Custo: R$ 100 mil, 

repassados em Mar/2003. Obra concluída em 04/05/2003; 
 

• implantação de galeria de águas pluviais no bairro Novo Bonfim – Custo: R$ 25 mil, 
repassados em Mar/2003. Obra concluída em 24/02/2003. 

 
Programa Pró-lar – Convênios de Melhorias Habitacionais e Urbanas (repasse de verba): 
 

• 5.118,32 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas ruas Araxá, Itajubá, 
Pirassununga e trecho da Rua Juiz de Fora – Custo: R$ 113 mil, repassados em 
Nov/2006, Abr e Mai/2007. As obras foram concluídas em 27/06/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
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• repasse de R$ 155 mil em Nov/2002 e Nov/2006, recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de 1 retro-escavadeira e de 1 triturador de 
galhos. 

 
 
FEHIDRO : 
 

• contrato com Associação Japi, para elaboração do projeto de educação ambiental na 
Serra do Japi, utilizando a tradição dos Índios Guaranis/Kabure-Iw – Custo: R$ 118 
mil. Concluído em 24/10/2006; 

 
• contrato com a Prefeitura, para elaboração do projeto básico de drenagem pluvial no 

Bairro Vilarejo Sopé da Serra – Custo: R$ 51 mil. Concluído em 24/05/2005. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CTEEP: 
 

• rejuvenescimento de 2 transformadores – Custo: R$ 2.571 mil. A obra foi concluída em 
28/06/2006; 

 
• ampliação da sistema de energia com instalação do 3º Banco – Custo: R$ 32.849 mil. 

A obra foi concluída em 30/08/2004. 
 

 
SABESP: 
 
Obras concluídas: 
 

• ampliação do pré-tratamento da estação de tratamento de esgotos de Jacaré – Custo: 
R$ 457 mil. A obra foi concluída em 21/12/2006; 

 
• execução de 25 ligações prediais de água, através do programa de crescimento 

vegetativo – Custo: R$ 1 mil. A obra foi concluída em 28/05/2003; 
 

• execução de 1.233 m de rede coletora de esgotos e 65 ligações prediais de esgotos no 
bairro Vilarejo – Custo: R$ 27 mil. A obra foi concluída em 04/08/2000; 
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• execução de 818 m de rede coletora de esgotos e 79 ligações prediais de esgotos na 
avenida marginal Ribeirão Jacaré e no conjunto habitacional Jatobá – Custo: R$ 29 
mil. A obra foi concluída em 19/05/2000; 

 
• execução de ligações prediais de água (599 unidades) e ligações prediais de esgoto 

(360unidade), através do Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 88 mil. A 
obra foi concluída em 08/12/1998; 

 
• execução de 3.559 m de rede coletora esgotos e 107 ligações prediais esgotos no 

bairro Vilarejo Sopé da Serra – Custo: R$ 84 mil. A obra foi concluída em 
16/12/1997; 

 
• implantação do Sistema de Abastecimento de Água pela Prefeitura e Sabesp colocando 

em operação com adaptações e correções necessárias e elaborando projeto para 
implantação do SES (20.834 m de rede coletora e 916 ligações – 2ª etapa, nos bairros 
Vilarejo e Vilarejinho – Custo: R$ 1.000 mil. A obra foi concluída em 30/06/1997; 

 
• implantação do sistema de esgoto sanitário – Custo: R$ 220 mil. A obra foi concluída 

em 31/05/1997; 
 

• implantação da estação de tratamento de água no Bairro Jacaré – Custo: R$ 688 mil. 
A obra foi concluída em 19/07/1996; 

 
• 1.200 metros de rede coletora de esgotos e ligações prediais no bairro Jacaré 

(Pinhal), através do Programa de Crescimento Vegetativo de Esgotos – Custo: R$ 27 
mil. A obra foi concluída em 14/06/1995. 

 
 

SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Jun/2004, para obras na Policlínica; 
 
• Prefeitura – R$ 100 mil em Jan/2002, para ampliação da Unidade Básica de Saúde; 

 
• Santa Casa – R$ 40 mil em Abr/2002, para reforma e aquisição de materiais; 

 
• Santa Casa – R$ 8 mil em Dez/1998, para investimentos do Programa de Melhoria de 

Qualidade de Assistência ao Parto 1997. 
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Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 153 mil. 
 
• Santa Casa – R$ 448 mil. 
 

Entrega de Ambulâncias: 4 – R$ 144 mil 
 

• Prefeitura – (entregues em 2000, 2001 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 12 viaturas, sendo: 9 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 256 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER:  
 

• pavimentação da vicinal do Guacuri (IVA-367), que liga Itupeva ao bairro do Jacaré, 
numa extensão de 1,9 km - Custo: R$ 175 mil. Obra concluída em 24/11/2001; 

 
• melhoramentos e recapeamento da SP- 085/300 – acesso à Cabreúva, numa extensão 

de 6 km – Custo: R$ 759 mil. A obra foi concluída em 20/09/2001; 
 
• restauração de aterro na SP-312 no km 64,8 –Custo: R$ 74 mil. A obra foi concluída 

em 15/04/2000; 
 

• serviços de melhoramentos de contenção contra erosão na SP-312 no km 67,8 – Custo: 
R$ 112 mil. A obra foi concluída em 15/04/2000; 

 
• construção de muro a flexão na SP-312 – km 66,800 – Custo: R$ 115 mil. A obra foi 

concluída em 15/04/2000; 
 
• serviços de melhoramentos e restauração da pista e acostamento na SP-312 – km 

69,100 – lado esquerdo – Custo: R$ 79 mil. Obra concluída em 15/04/2000; 
 

• serviços de melhoramentos e contenção de taludes na SP-312 – km 65,8 ao km 67,2 – 
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Custo: R$ 103 mil. Obra concluída em 07/06/1998. 
 
 
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DAS COLINAS: 
 
OBRAS CONCLUÍDAS: 
 
 

1. implantação de faixas de aceleração e desaceleração no km 79,2 da SP-300 – Custo: 
R$ 153 mil. A obra foi concluída em 02/03/2002; 

 
2. implantação de retorno no km 92,7 da SP-300 – Custo: R$ 2.893 mil. A obra foi 

concluída em 02/03/2006; 
 

3. implantação de retorno no km 85 – Acesso à Cabreúva na SP-300 – Custo: R$ 4.915 
mil. A obra foi concluída em 02/03/2006; 

 
4. implantação de viaduto de retorno no km 83,1 da SP-300 – Custo: R$ 4.496 mil. A 

obra foi concluída em 02/03/2006; 
 

5. implantação de passarela no km 82 da SP-300 – Custo: R$ 711 mil. A obra foi 
concluída em 02/09/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


